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De vlinders van Nederland (Macrolepidoptera)
,

sysiemaiisch beschreven door P. C. T. Snellen,

Lid der Nederlandsche Entomologische Vereeniging.

's Graveiiliage, Martinus NijLoff. 1867.

Bedenkt men hoezeer de wetenschappelijke beoefening der

dierkunde, zich in de laatste jaren allerwege ontwikkeld heeft

en welke belangrijke uitkomsten daarvan het gevolg geweest

zijn, dan is het voor ons, Nederlanders, eene voldoening, het

bewijs te kunnen leveren dat ook wij, in dit opzicht, evenmin

ten achteren bleven. Men vergelijke daartoe slechts de heden-

daagsche voortbrengselen onzer litteratuur op zoologisch gebied

en de vrij volledige kennis welke wij tegenwoordig van onze

inlandsche fauna bezitten , met den toestand die zich voor een

dertigtal jaren hier te lande voordeed, toen de meesten onzer,

soms zelfs rijke verzamelingen, in waarheid meer den stempel

droegen eener dorre verzamelaars-liefhebberij, dan wel van echt

wetenschappelijke studiën. JXiel dat wij daarom willen beweren,

dat alle streven naar meerdere kennis ontbrak en dat ook toen

geene verdienstelijke mannen de eer van ons vaderland hand-

haafden; de wereldberoemde werken van onzen onlangs ontslapen

Professor J. van der Hoeven bewijzen het tegendeel, doch gemis

aan gemeenschappelijke samenwerking en vooral aan goede leiding

hadden langzamerhand een" staat van onverschilligheid doen ge-

boren worden die het verklaarbaar maakt , hoe zelfs het bekende

vlinderwerk van Sepp slechts een kwijnend beslaan kon voort-
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slepen en alleen door de hand van den talentvollen Ver licnll

van eencn gewissen ondergang bewaard hlcef.

Om uit dien toestand te geraken en de zucht tot hel nasporen

der natuurwonderen, die vroeger landgenoolen als Swammerdam,

Lyonet, Voet en zoo vele anderen bezielde, weder meer alge-

meen op te wekken, was een krachtige stoot noodig. Velen

gevoelden dit, en van daar eene poging tot herstel, die in ISiü

ten gevolge had de oprichting onzer thans zoo bloeijcndc Imlo-

moloijische Vcreeniging ^ welke zich ten doel stelde de beoefening

der inseklcnkundc in Nederland te verbreiden en daartoe, bij

bet in 1852 herziene reglement, als een der beste middelen

aanprees het samenstellen van lijsten van inlandsche insekten,

als grondslag voor eene later te bezorgen Fauna etitomoloyica.

Het was de heer J. A. Herklots, van wien het voorstel tot deze

aanvulling afkomstig was en aan wien bovendien de eer toekomt

van reeds in 1851 den waren weg te hebben aangewezen door

het uitgeven zijner «Bouwstoffen voor eene fauna van Nederland»,

waarbij hij van de juiste stelling uitging, dat de kennis der in

ons vaderland voorkomende diersoorten de hoofdbron is van allo

ontwikkeling onzer studie. Door dit werk werd, voor het eerst,

de gelegenheid geopend om zoo wel eigene waarnemingen te

kunnen mede deelen, als om die van anderen te leeren kennen

en menigvuldige bijdragen toonden dan ook spoedig hel doel-

treffende van dien maatregel.

Zoo verschenen, gedurende vijftien jaren, verschillende op-

gaven en lijsten, niet alleen van vogelen en visschcn, maar ook

van alle insekten-orden en geraakte de nog verborgen rijkdom

van onzen uit zoo vele grondsoorten bestaanden bodem, meer

en meer bekend, tot dat de heer Herklots onlangs besloot zijn

werk te eindigen, oordeelende, dat bet nog ontbrekend»' nu

verder in andere Tijdschriften kon aangevuld worden on dat do

verschijning van het gedeelte van Krnseman's « "Vatuurlijke ge-

schiedenis van Nederland n
, dat de dieren bevat, hot hoofddoel

van deze lijsten van inlandsche dieren deed vervallen.

Im hoe veno deze beschouwing, in allon dcelo
,

juist zij,

willen wij niol bcoordoolen; zeker is hot echter, dat de omvang
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van bedoeld werk het slechts mogelijk maakt om enkele orden,

gelijk Professor Schlegel dit van die der visschen en zoogdieren

gedaan heeft, volledig te behandelen. Voor de afdeeling der

insekten was dit door de ontzettende uitgebreidheid van het

onderwerp niet doenlijk en dus moest zich de heer Snellen van

Vollenhoven, die de «Gelede dieren van Nederland» bewerkte,

noodwendig bepalen tot het geven van een overzicht , dat door

hem besloten werd met den wensch, dat het spoedig mögt op-

gevolgd worden door eene meer in bijzonderheden afdalende

en alle soorten naauvvkeurig behandelende beschrijving van eenige

familien of orden van Arliculaten.

De wensch is eerst thans, wat de Macrolepidoptera betreft,

door den heer Snellen vervuld en daarmede tevens een gedeelte

van het doel bereikt , dat men zich met het stichten der Ento-

mologische Vereeniging voorstelde.

Wij noemen dus bovenstaand werk een verblijdend verschijnsel

en begroeten het met vreugde als de eersteling eener systema-

tische beschrijving onzer Fauna entomologica. Daarom, vooral

ook, achten wij het ons een aangenamen plicht het met een

kort woord bij onze IVederlandsche entomologen in te leiden, in

de overtuiging, dat allen en niet het minste zij, voor wie de

meestal kostbare werken uit den vreemde ontoegankelijk zijn,

er met ons den heer Snellen voor zullen dank wijten, dat noch

moeite , noch opoffering van tijd , hem van het ondernemen zijner

zoo omvangrijke taak terug hielden.

Van groot belang is het daarbij dat de schrijver getoond heeft
,

volkomen op de hoogte van zijn onderwerp te zijn, dat door

hem op eene meesterlijke wijze is uitgewerkt.

De behandeling heeft veel overeenkomst met die welke door

von Heinemann , in zijn bekend werk « Die Schmetterlinge Deutsch-

lands und der Schweiz», gevolgd is en is eveneens op analytische

wijze ingericht.

Vooraf gaat eene inleiding die de kenmerken van het verschil tus-

schen Lepidoptera en andere insekten schetst en die tevens de be-

schrijving inhoudt van de Hchaamsdeelen der vlinders, welke tot her-

kenning der verschillende familien het meest in aanmerking komen.
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Het systeem van een aderloop der vleugels is hier uitvoerig

ontwikkeld en ligt voornamelijk ten grondslag aan de geheclc

indceling; ouk zijn de vier achter het werk gevoegde platen,

die meerendeels vcrgroote afbeeldingen bevatten, allezins ge-

schikt om de beschrijvingen der hoofdafdeelingen te verduidelijken.

Van de eerste toestanden, namelijk, van het ei, de rups en

de pop is zeer weinig gezegd. Wij hadden daaromtrent wel

eenige meerdere volledigheid gewenscht en vooral ook eene be-

schrijving der lichaamsdeelen van de rupsen en poppen niet

overbodig geacht, hoewel wij gaarne toegeven dat eene uitvoerige

behandeling te dien opzichte minder in het plan van een systematisch

werk ligt. Evenwel zullen eerstbeginnenden , aan wien men dit

boek in handen geeft, zich hierin ecnigzins teleurgesteld vinden.

Voor de terminologie zijn de Duitsche en Engelsche schrijvers

gevolgd , vooral echter Ilcrrich-Schalïer.

Voor de soorten is de oudste systematische naam aangenomen

en van dezen regel slechts in enkele gevallen afgeweken, zoo als

1). v. bij Ypsilon Hb., waarvoor de nieuwere naam Fissipuncfa

Haw. is in plaats getreden , ten gevolge van het veranderen van

Sit/fiisa Hb. in Ypsilon llufn , waardoor anders dezelfde naam

tweemaal onder de Noclaina zoude voorkomen. Oni dezelfde

reden ware het zeker niet ondoelmatig geweest ook eene uit-

zondering toe te laten voor Bapta temeraria Hb. , die nu Pun-

ctata F. heet, ofschoon wij onder de Geometrida reeds eene

Punctaria L. bezitten. Dat wij thans eene Ortjya en eene

Afjrolis Ericae^ benevens eene Asphalia en Axijlia Pulris beko-

men hebben, is te verdedigen door het voorkomen dier soorten

in verschillende familien, hoewel hel twee maal gebruik maken

van dezelfde namen , zoo bet verschil niet buitengewoon sterk

in het oog loopt, gelijk dit b. v. bij IJrassicac^ Crafae/ji enz.

het geval is, ons minder verkicsclijk loeschijnt.

Ook heeft de schrijver geoordeeld de namen te moeten aan-

nemen zonder veranderingen om redenen van taalkundigen aard.

Wij zijn die stelliüg niet toegedaan en achten alle verboleriiigeii

te dien opzichte wensehelijk. Zoo komt lul ons vooi- (i;it er,

len minste, geslachlsovereenkomst dient te bestaan lusschcn de

15
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genera en species , en daarom verbindingen als b. v. Sciapieron

tabaniformis of Heliophobus leucophaea moeten vermeden wor-

den. Evenzeer keuren wij af het verminken van woorden waarvan

de afleiding niet twijfelachlig is, gelijk dit plaats heeft met

Hepialtis sylvina^ waarvan de geslachtsnaam ontleend is aan het

Grieksche woord ^niokog (lichtmol) dat mannelijk is, zoodat men

zoude behooren te schrijven Epiulus sylvinus.

Het werk is gesplist in twee groote afdeelingen Rhopalacera

en Helerocera^ waarvan de eerste 2, de laatste 19 familien be-

vat , die te samen in 220 genera verdeeld zijn.

Het aantal behandelde soorten bedraagt 68G, waaronder er

35 zijn die vroeger niet als inlandsch bekend waren, namelijk,

2S alleen uit Limburg, 2 uit Limburg en Noord-Braband, 2 uit

Gelderland en Limburg, 1 uit Gelderland en Noord-Braband,

1 uit Gelderland, 1 uit Noord-Braband, 1 uit Zuid-Holland en

2 uit Noord-Holland , onder welke laalsten wij cene geheel nieuwe

species, Sericaea Snel., aantreffen.

Aan iedere afdeeling gaan analytische tabellen vooraf, waarbij

de soorten in groepen zijn gerangschikt, die ten doel hebben

om het opzoeken der onderdeden gemakkelijker te maken.

Hierbij is de schrijver met veel zorg en overleg te werk gegaan

en heeft hij, ofschoon zelf erkennende eene volkomen natuurlijke

opvolging niet doenlijk te achten, toch getracht deze zoo gelei-

delijk mogelijk daar te stellen. Hierdoor is van zelfs eene

eigene wijze van rangschikking ontstaan, die, gevoegd bij menig-

vuldige andere wijzigingen, het werk in vele opzichten van dat

van vroegere schrijvers onderscheidt.

Om een en ander beter te doen uitkomen, gelooven wij dat

eene vergelijking met de werken van Ledcrer, von Heinemann

en Slaudinger een' geschikten grondslag voor onze verdere be-

schouwingen oplevert.

Wij zien dan, dat niet alleen de volgorde grootendeels ver-

anderd is, maar ook dat verscheidene genera zijn weg gebleven

of door anderen vervangen, dat enkele nieuwe zijn ingevoegd

en dat een aantal soorten uit het eene geslacht in het andere

zijn overgeplaatst.
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Ofsclioon wij niccncn de verzekering te kunnen geven, dat de

schrijver bij dit alles eenc groole naauwkeuriglieid heeft hclracht

en geene verandering lieeft gemaakt zonder die door een grondig

onderzoek te hehhen doen voorafgaan, laat evenwel ons bestek

niet toe dit uitgebreide werk in alle zijne onderdeden te ont-

leden en bepalen wij ons daarom tot bet opgeven van de vol-

gende i)unlen van verschil die wij l/ij eene vergelijking met

bovengenoemde schrijvers ontdekten.

Uit de familie Psychidae^ die nu niet gelijk bij von Ileinemann,

op de Ilepialidue ^ maar even ais bij Slaudinger onmiddelijk op

de Cocleopodae volgi, zijn in navolging van Herrich-SchäfTer, op

grond van eenig verschil in den aderloop, twee genera wegge-

laten, namelijk G. EpichnoplerLvUh. en G. FuNic(t Uaw. ^ wanrvùn

de beide soorlen Piilla Esp. en ISilkleüa lib. tot de microlepi-

doplera gebracht worden.

De familie der Chelonariae is thans in drie afdeelingen gc-

s|)lilsl, Ilaliadea ^ Nolina en Chelonariae ^ waarvan de eerste

G. I/aiias Tr. , G. Earias H. S. en G. Chloeophom Slph. , de

tweede G. Sarrolhripa Slaud. (beier Sarolhripa) en JSula Leach

bevat. Bij von Ileinemann zijn daarentegen de soorten van het

G. Nf/la onder G. Roeselia lib. in de Lifhosina opgenomen
,

terwijl het G.Nola van dien schrijver de soorten bevat, die nu

onder G. Nudaria Stph. en Cullitjenid Dup. geplaatst zijn en

deze het G. Sarroihripa onder zijne Delloïdae aan het slot zijner

Nocluidae heeft opgenomen. De schrijver heeft hier, naar ons

inzien, terecht Slaudinger gevolgd, die echter bet G. Sarrulhripa

aan het hoofd zijner JSijcleoUdae slelt en Prasinana L. benevens

Quercana W. V. in een afzonderlijk G. Hi/lop/tild Hb. plaatst.

Kven als bij de nieuwere schrijvers, komen de genera Arenfift

Dup. en Bulvtobia Bd., waarvan de soorlen Fle.iida W. V'. en

Fidif/inaria Clerck , vroeger lol de Geotnclridae gerekend wer-

den, nu onder de Nocluincn voor en volgen ook daarop onmid-

delijk, de eertijds onder de Pijialidcn gerangschikte genera

IhjpciKi O,, //ypoiiodcs Gn., Tliolomujvs Led., Ilcvminid Lalr.

(waaronder Jiar/julis L. , die Lederer en Slaudinger in hel (ì.

Pt'chipofjon Slph. hebben), Zanclotjnala Led., Soj/hrunùi Gu. en
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Rivula Gn., terwijl wat de familie Brephidae betreft, die nu

achter de Nocturna komt , Slaudi iiger gevolgd is en niet von

Heinemann, die deze familie aan het einde zijner Bombyces

plaatst.

Onder de genera NemoriaWh.^ Phorodestna Bdx.^ Geomelra\j.

en Pstìiidolcrpua H. S. komen bij Snellen voor de soorten die

men bij von Ileinemami onder G. Geometra^ Thalera Hb.,

Nemoria en Pseudoterpna vindt , doch in eene andere rang-

schikking, even als de genera zelven , die bij hem als gen. XVI —XIX

achter G. 3Iacaria Curi, en bij v. Heinemann als gen. LXIX—LXXII

achter Parascofia Hb. volgen. Ook Lederer en Staudinger hebben

dezelfde genera, met bijvoeging nogtans van het G. Jodis Hb.,

waarin Puluia L. en Lacleariah. zijn opgenomen, maar plaatsen

hen aan het begin hunner Geomelrae.

Verder vinden wij bij Snellen de volgende genera die, be-

halve G. Aporia^ G. Axylia^ G.Ilarus^ G. Pyrrhia en G. Cerigo

ook allen door Staudinger zijn opgenomen, doch niet bij von

Heinemann voorkomen, G. Aporia Hb., waarin Crataegi L. die

bij Staudinger en von Ileinemann onder G. Pieris Sehr, staat.

G. Deilephüa O. , waarvan de soorten bij von Ileinemann

onder G. Sphinx O. voorkomen.

G. Phragnialoecia Newm. alleen met Castaneae Hb. bij von

Heinemann onder het G. Zeiizera Lalr, geplaatst.

G. Nudaria Stph. met Senex Hb. en Mimdana L. die door

von Heinemann in G. ISola Leach zijn opgenomen met Miniata

Forst., die door Snellen in een afzonderlijk genus CoUigenia Dup.

(bij von Heinemann subgenus van G. Nola) geplaatst is.

G. Dìjschorista Led. met Suspecla Mb. en Fissipuncla Haw.

die bij von Ileinemann in het G. Iladena 0. voorkomt.

G. Panolis Hb. met Piniperda Esp., die bij von Heinemann

in het G. Trachea lib. staat, welk genus ook door Snellen behou-

den is, die er echter alleen Alriplicis L. in plaatst, door von

Ileinemann onder het G. Hadcna O. opgenomen.

G. Axylia Hb. alleen met Pulris L.

G. Ilariis Bdv. alleen met Ochroleuca W. V. , die bij de andere

schrijvers onder hel G. Agrolis O. en G. HadenaO. voorkomen.
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G. IleUophobns Bdv.
, waarin drie soorten , Popuhtris W. V.

,

Cespitis W. V. en Lencopliaea W. V. , waarvan de andere schrij-

vers de beide eersten onder hel G. Neuron ia Hl), (dal Snellen

Ilici heeft) en de laatste soort onder G. Mdui os! ra IIb. plaatsen.

G. Ilelütropha Led. inet Haworfhii Curt. , JSiçtitaiis L. en

Leucostitjma Hb., waarvan von Heinemann Nicliluns L onder

G, llydroccia Gn. en de beide anderen onder G. Iladcna O.

opneemt

G, Pijrrhia Wilde (moet zijn Hühner) met Umbra Hfn. , bij

Lcderer en Slaudinger onder G. C//ar/f /c« Kirby , bij von Heine-

mann onder G. IIijdroGcia Gn. geplaatst, in welk laatste genus

Snellen allee« Micacea Esp. heeft.

G. Cerigo Bdv. alleen met Matura W^u. die bij von Heinemann

onder hel G. Hadena , bij de andeie schrijvers onder het G.

Luperina Bdv. voorkomt,

G. Phurodesnia Bdv. alleen met PastiUala Hfn., die bij von

Heinemann onder Geometra L. slaat.

G. Phifjalia Du[). met PilosariaVl. Y. die door von Heinemann

in het G. Atnphidasis is opgenomen, welk genus bij Snellen en de

andere schrijvers alleen BetulariaL. bevat, doch bij von Heine-

mann al de soorten die door Snellen in het G Nyssia Bdv, en

door de anderen in het G. Biston Leaeh geplaatst zijn.

G. Selidosema Hb. met Plumaria W. V. en Strigillaria Hb.,

zijnde de eerste soort door von Heinemann onder G. Cleora Bdv.

(subgenus van Boarmia Tr ) de tweede door hem onder hel G. Per-

conia FH). (dat bij Snellen vervallen is) en door de andere schrij-

vers onder het G. Aspilales Tr. opgenomen.

G. Thamììonoma Led. alleen met Wavaria L. , die bij von

Heinemann onder G. Fidonia Tr. is gebracht.

G. Zercna Tr. alleen mei Aduslata W. V. bij von Ileineuìann

onder Fidonia Tr. geplaatst.

Behalve de bovengenocmdcn ontmoeten wij nog bij Snellen

iwee geheel nieuwe genera, namelijk, G. ('raniophora Sn. mei

Ligustri W. V. en G. Spudaea Sn. met Rulicilla Ksp. , welke

soorten bij de andere schrijvers onder de G. Acronyctn Tr. en

Orthosia Esp. zijn opgenomen. Ook is het G. liupalus Leach door
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Snellen veranderd in het G. Biipala Sn. , waarin alleen voorkomt

Piniaria L. , die von Heinemann in het G. Fidonia Tr. heeft.

Van de bij von Ileinemann en ook Lij Staudiger, behalve G.

Scodra^ Egeria. EmmelUi ^ Arrhostia ^ Pfychopoda en Larenlia

voorkomende genera, zijn bij Snellen weggebleven:

Het G. Dasychira Stph. en de daarin opgenomen soorten

onder het G. Onjijia O. geplaatst, behalve Salicis L., die even

als bij de schrijvers alleen in het G. Leucoma staat, dal von

Heinemann niet heeft.

Het G. Drynobia Dup. alleen met Velitaris Hfn. nu onder No-

todonta O. opgenomen.

Het G. Cosïiiia Tr. en de eenige soort Palacea Esp. onder

Cabjmnia Hb. gebracht.

Het G. Efjira Dup. , waarvan de eenige soort Solidayinis Hb.

nu in het G. Calocampa Siph. staat.

Hel G. üianthoecia Boisd. en de soorten onder lladena O.

geplaatst.

G. Pachnobia Gn. waarvan de eenige soort Rubricosa W. V.

onder Agrolis O. is opgenomen.

G. (irammesia Stph. met Trigrammica Hfn., die bij Snellen

onder Caradrina O. voorkomt.

G, Emmelia Hb. alleen met Trabealis Sc, welke soort bij

de andere schrijvers in een afzonderlijk genus Agripidla Bdv.

staat en deze opgenomen in hel G. Uydrelia Bdv. , met de soorten

die vroeger in het G. Eraslria Tr. geplaatst waren , in welk

laatste genus Snellen alleen behouden heeft Pyrarga Hb.

G. liomolacha Hb. alleen met Crassalis en deze gebracht

onder het G. Hypena Tr. met Proboscidalis L. en Roslralis L.
,

die ook bij de andere schrijvers in dat genus staan.

G. Arrhoslia Hb. en Plychopoda Stph. en al de soorten onder

hel G. AcidaUa Tr. opgenomen.

G. Anaitis Dup. en de eenige soort Plagiata L. onder hel G.

Chesias Tr. geplaatst.

G. Larentia Tr. en daarvoor weder in de plaats gesteld hel G.

(Maria Tr. , met weglating van Sparsala Tr. , die door Snellen
,

zeer te recht (even als door Lederer, maar niet door Staudinger)
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in hel G. Eupilhecia Curl, is heliondon cu mei invooging van

Lnleata W. V.. Sijlcaria \\. S. , Alhulata Ilufn. en ObUlerata Iliifii.,

(lie men bij von Hcincmanii in licl G. //»/rfrc/// Boisd. viiull, wclk

genus ook l)ij Snellen voorkomt , doch daar de sooilcn bevat

die hij von IFeincmann in hei G. Emmelia IIb. cn Eraslria Tr.

geplaatst zijn.

Overigens is hel G. Cidiiria Tr. door Snellen geiieel anders

gegroepeerd dan door de andere schrijvers, liet beval 65 soorten,

zoodal hier cene afdeeling in subgenera met afzonderlijke namen

zeker wenschelijk geweest ware, hoewel wij erkennen, dat ook

ons cene volmaakt natuurlijke volgorde dier soorten zeer be-

zwaailijk voorkomt.

IVog zijn bij Snellen G, Gasfropacha O. geworden G. Bombyx L.

en G. Lasiocampa O., Gasfropacha O. alleen met Dumeti L.

Bij Slaudinger vindt men liombijx L. en Lasiocampa O. met

cene geheel andere en naar ons gevoelen minder goede rang-

schikking der soorten.

liet G. Tapinostola Led. is door Snellen behouden , doch

daarin gebracht P/irafjmilidis Hb. die door de andere schrijvers

onder hel G. Calamia Hb. is opgenomen , in welk genus Snellen

nu alleen heeft ÏAitosa Hb.

Even als bij von Heinemann, is hel G. Triphaena als zoodanig

vervallen en als subgenus onder hel G. Agroiis geplaatst, waarin

Ledercr en Slaudinger de soorten daarvan opnemen , doch in

cene veel minder goede volgorde dan Snellen en von Heinemann

dit gedaan hebben.

Behalve de hier boven opgegeven afwijkingen van von Heine-

mann , bevonden wij nog, dal ver.schcidcne genera, hoewel

dezelfde soorten bevallende , onder andere namen voorkomen.

Zoo zijn bij Snellen veranderd :

G. lUpparchia F. in G. Mclanagria Meig.

G, Gonoplerix Leach in G. likodocera Bdv.

G. Cyclopacdes Hb. in G. Carterocophalas Led.

G. Glijpkidia Slph. in G. Gluphisia Bdv.

G. Scodra Hein. in G. Asphalia Wh.

G. Emjramma Sli)h. in G. Üicy da Gn.
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G. Ceraslis Tr. in G. Orrhodia Hb.

G. Brotolomia Led. in G. Phlogoplwra O.

G. Parascolia Hb. in G. Boletobia Bdv.

G. Opistofjraplis Hb, in G. Rumia Diip.

G. Plüfjodis Hl), in G. Eurymene Dup.

Dezelfde door Snellen gebezigde namen komen ook bij Lederei"

en Slaudinger voor met uitzondering alleen van Phloyophora O.

waarvoor eveneens bet G. Brofolomia Led. gekozen is.

Nog vindt men de soorten die bij von Heinemann onder G.

Hadena O. staan, bij Snellen onder G. Luperina Bdv., bebalve

de reeds bovengenoemde Atriplicis L , Leucosfitjma Hb., Ochro-

leuca W. V., Fissipuncla Haw., Suspecta Hb. en Adusta Esp.,

welke laatste soort bij Snellen alleen in G. Maniestra Tr. voor-

komt, terwijl het G. Hadena O. bij hem al de soorten bevat die

von Heinemann in .ìlamestra Tr. en Dlanfhoecia Bdv. geplaatst

heeft.

Wij hebben thans de voornaamste afwijkingen van het vroeger

gevolgde systeem opgesomd en zuUen verder, om niet al te uit-

voerig te worden, in geene bijzonderheden daaromtrent treden,

evenmin als ten opzichte van de opvolging der familien en genera,

het aan onze entomologen die het werk van Snellen bij hunne

studiën benuttigen, overlatende, een oordeel te vellen in hoe-

verre de door beni ingevoerde veranderingen en gevolgde rang-

schikking ook hunne goedkeuring wegdragen mogen.

Ten slotte nog een enkel woord over de tabellen, diagnosen

en beschrijvingen.

Van de eersten gaat eene algemeene tabel der familien , in

den vorm van die van Herrich-Schäirer ingericht , vooraf, dan

komt aan het begin van elke afdeeling eene label der genera en

vervolgens voor ieder genus, eene laatste tabel der soorten.

Daardoor zijn de tabellen door het gelicele werk verspreid en is

men genoodzaakt, wanneer men cene soort wenschl te determi-

neren, dit op verschillende plaatsen op te slaan. In dit opziciit

zijn de tabellen van von Heinemann , die achler elkander , aan

het einde van zijn werk staan, gemakkelijker in het gebruiken

daarom zul aan de/en, waaischijnlijk door sonnnigcn de voor-
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keur geschonken worden , alhoewel het niet te ontkennen valt

dat, voor het overige de methode van Snellen, hij ecnige kennis

der hoofdafdcelingen, het opzoeken minder omslachtig maakt.

Ecnc determinatie volgens analytische tahellen zal echter altijd,

hoe die ook ingericht moge zijn, eenigc oefening en veel geduld

vereischen, vooral wanneer men met familicn of geslachten als

F. NoctiMia^ F. Geomeirae of G. Cidaria te doen heeft. Met

dat al geloovcn wij toch dat de analytische methode de zekerste

weg is om met volkomen juistheid te delermineren en kunnen

wij het dan ook niet anders dan goedkeuren dat de schrijver,

door de wijze waarop zijn werk is ingericht, daartoe de gele-

genheid aanhied. Wij hadden echter wel gewenscht, dat deze

ons in zijne naauwkeurige en breed uitgewerkte tahellen het op-

zoeken cenigzins gemakkelijker had gemaakt door hij de aandui-

dingen der onderverdeelingen meer verscheidenheid van Icller-

of cijferschrift te gebruiken en in plaats van verdubbelde letters

meer van elkander verschillende leekens te gebruiken , ook zoude

het zeker niet ondoelmatig geweest zijn, zoo cene gebruiksaan-

wijzing der tabellen , door een enkel voorbeeld opgehelderd
,

ware voorafgegaan.

Boven iedere soort wordt de reeds vroeger in de tabellen op-

gegeven diagnose nogmaals herhaald, hetgeen had kunnen ver-

meden worden, zoo de schrijver cenige meerdere beknoptheid

gezocht had, doch niet Ic misprijzen is, daar het zeker tot

gemak bij de determinatie strekt.

Overigens munten de diagnosen, zoo wel als de 'beschrijvingen

uil door cene jtiisle en duidelijke wijze van voorstelling en

slaan zij in dit opzicht, ver boven die van Ochsenbcinier
,

Treitschke en von Ileinemann , ofschoon enkele bij cene o|)per-

vbikkigc beschouwing wel wal al te uitvoerig schijnen. Dil is

echter een gevolg van het plan van den schrijver, wiens be-

doeling hel was, om niet alleen de kcnteekcncn ter onderschei-

ding onzer inlandsche soorten op Ic geven, maar ouk die welke

iioodig zijn om hen van de uillandsche Ie onderkennen, zoodat

hel geen men eerst geneigd zoude zijn te laken , bij nader in-

zicht veeleer cene vcidienste te noemen is.
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Alleen bij het G. Eupifhecia had , naar ons gevoelen , toch

eenige meerdere beknoptheid kunnen worden in acht genomen,

hoewel eenc te groote inkrimping van den tekst, bij het moeije-

lijke om het verschil lusschen deze zoo zeer op elkander gelij-

kende soorten aan te duiden, evenmin verkieselijk geweest ware.

De onder de diagnosen geplaatste citaten zijn wel niet over-

vloedig, doch genoegzaam en met oordeel gekozen, daar zijniet

alleen verwijzen naar de werken van Nederlandsche, maar ook

naar die van builenlandsche schrijvers, welke door platen of

goede beschrijvingen uitmunten.

Het heeft ons echter bevreemd nergens de in het zesde,

aclilste en negende deel van het Tijdschrifl voor Entomologie

voorkomende lijsten van Lepidoptera aangehaald te vinden, om-

dat toch ook deze hetzelfde gezag bezitten als die der Bouw-

sloffen en een aantal soorten bevatten , die thans eenvoudig ver-

meld worden als «niet in de Bouwstoffen opgenomen».

Ook komt het ons voor, dat de schrijver wel wat zeer streng

is geweest in zijne beoordeeling der platen van het loerk van

Sepp en van het Tijdschrift^ die dikwijls met de benamingen

van slecht^ onkenbaar enz. worden bestempeld en had het ons,

de gegrondheid dier uitdrukkingen geheel daargelaten, voor de

eer dier werken billijk toegeschenen , dat ook al de goede en

uitstekende, die gewis zoo zeldzaam niet zijn, waren aangewe-

zen, hetgeen nu slechts als bij uitzondering is geschied.

Bij al de soorten is eene opgaaf van den tijd van het voor-

komen der vlinders en van de plaatsen waar zij hier te lande

gevonden zijn, gevoegd, terwijl nog bij een aantal, eenige bij-

zonderheden omtrent de rupsen en poppen zijn aangeteekend
,

waaromtrent wij hier en daar wel eenige meerdere volledigheid

gewenscht hadden, die wellicht door ruimere medewerking van

anderen zoude te verkrijgen geweest zijn.

Het lijvige 4)oekdeel bevat 7Go bladzijden, benevens vier on-

gekleurde platen en is in zeer groot 8"., welke vorm waarschijn-

lijk ter wille der tabellen is gekozen, hoewel een kleiner formaat

voor het gebruik zeker handiger geweest ware. Papier en letter

zijn uitmuntend en doen den uitgever eer aan.
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Hel spreekt wel van zelf dat een werk, van den omvang van

dit . nog te kort liet licht gezien heeft om reeds mi in al zijne

ondcrdeelen nict juistheid te kunnen heoordeeld worden. Wij

hebhen daarom gemeend ons te moeten hcpalen lot eenc korte

schets van de wijze van behandeling en van den iniioud, ons

vleijende daardoor een algemeen denkbeeld, zij hel dan ook

oppervlakkig, van het geheel Ie hebben gegeven en eindigen

thans met de verzekering, dat, naar ons gevoelen, een aan-

houdend gebruik de inderdaad wetenschappelijke waarde van het

door ons besproken boek meer en meer zal doen kennen en op

prijs stellen.

Wij wenschen den schrijver dan ook geluk met zijnen zoo

goed geslaagden arbeid en durven gerust aan zijn werk ecne

eervolle plaats in onze entomologische bihlioliieken voorspellen,

terwijl wij, vooral in het belang onzer Nederlandsche Lepidopte-

rologen, van harte hopen, dat lust, noch tijd den heer vSnellen

zullen wedcrhouden van ook later onze Microlcpidoptera op

dezelfde uitmuntende wijze te bewerken en tevens, dat zijn voor-

beeld aan onze enlomologen ten prikkel moge strekken om dit

eerste gedeelte onzer Fauna Enfontolotjica spoedig door syste-

matische beschrijvingen der andere orden te doen volgen.

Mei I8G8, DE Roo van Westmaas.


